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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Rancangan penelitian 

Sesuai tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan ini adalah 

non eksperimental (observasional)  karena penelitian yang dilakukan terhadap 

kejadian atau fenomena causal-effect (sebab-akibat) yang telah terjadi dan 

penyebabnya bukan karena adanya perlakukan/ intervensi dari peneliti melainkan 

karena retrospektif ini dilakukan dengan pengumpulan data dari peristiwa yang 

sudah terjadi di masa lalu (melihat kembali). Pengumpulan data pasien dilakukan 

secara retrospektif dengan mengolah data rekam medik kesehatan (RMK) pasien 

TB yang menjalani pengobatan menggunakan obat anti tuberkulosis pada periode 

1 Januari 2017 sampai 31 Mei 2018. Penelitian ini ditujukan untuk 

mendiskripsikan pola penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien TB baru 

tahap lanjutan yang meliputi dosis, efek samping, data laboratorium serta data 

klinik pasien. 

4.2. Populasi dan sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien dewasa (≥18 tahun) 

dengan diagnosa tuberkulosis paru dewasa yang sedang mendapatkan pengobatan 

di RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang periode 1 Januari 2017 – 31 Mei 2018. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah seluruh pasien dewasa (≥18 tahun) dengan diagnosa TB 

baru yang sedang mendapatkan pengobatan terapi kategori 1 tahap lanjutan di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zyn Sampang selama periode 1 

Januari 2017 sampai 31 Mei 2018. 

4.2.3 Kriteria data inklusi 

Kriteria data inklusi adalah meliputi seluruh pasien yang terdiagnosa TB 

paru baru yang menjalani pengobatan anti tuberkulosis dengan kriteria pasien 

kategori 1 pada tahap lanjutan usia dewasa (≥18 tahun) di Rumah Sakit Umum 

Daerah dr.Muhammad Zyn Sampang selama periode 1 Januari 2017 – 31 Mei 

2018 dengan rekam medik kesehatan (RMK) yang lengkap.  
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4.2.4 Kriteria data Eksklusi 

           Adalah pasien dengan diagnosa TB Ekstra Paru, pasien dengan usia <18 

tahun dan pasien yang sedang mendapatkan terapi kategori 1 tahap intensif.  

 

4.3. Bahan penelitian  

Bahan penelitian adalah Rekam medik kesehatan (RMK)  pasien dengan 

diagnosa tuberkulosis paru kategori 1 yang menerima terapi obat anti tuberkulosis 

tahap lanjutan. Data pasien yang diambil adalah mulai periode 1 januari 2017  - 

31 Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zyn Sampang. 

 

4.4. Instrumen penelitian 

Lembar pengumpulan data, tabel induk, lembar data klinik, data 

laboratorium dan data mikrobiologi pasien. 

 

4.5. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat : Rekam Medik Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 

dr.Muhammad Zyn Sampang 

Waktu  : 09 November 2018 – 09 Desember 2018 

 

4.6. Definisi operasional 

a. Tuberkulosis paru adalah pasien yang terinfeksi Mycobacterium 

tuberkulosis.  

b. Pasien Baru Terdiagnosis adalah pasien yang sedang menjalani 

pengobatan TB dan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis selama 

kurang dari 4 minggu. 

c. Data klinis adalah data yang berhubungan dengan gejala klinis yang 

ditunjukkan (tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan respiratory 

rate).  

d. Data laboratorium adalah data dari hasil analisis pemerikasaan 

laboratorium pasien selama berada di rumah sakit.  



49 
 

 
 

e. Data mikrobiologi adalah data yang berhubungan dengan hasil uji 

mikrobiologi untuk menegakkan diagnosis pada pasien penderita 

tuberkulosis tertentu.  

f. Data demografi adalah data pasien yang meliputi jenis kelamin, usia, 

berat badan, dan tinggi badan.  

g. Rekam medik kesehatan adalah kumpulah data yang terdiri dari data 

demografi pasien, riwayat penyakit, diagnosa, data klinik dan data 

laboratorium serta terapi yang diperoleh pasien yang ditunjukkan pada 

tabel hasil penelitian.  

h. Dosis obat adalah Jumlah gram atau volume dan frekuensi pemberian 

obat yang diberikan kepada pasien untuk dicatat sesuai umur dan berat 

badan pasien, baik luar maupun obat dalam. 

i. Lama penggunaan obat adalah lama penggunaan obat yang diberikan 

selama pasien menjalani rawat inap di rumah sakit.  

j. Obat yang disebutkan dalam penelitian ini adalah obat yang 

digunakan sebagai terapi tahap lanjutan pada pasien TB paru yang baru 

terdiagnnosis yaitu OAT- KDT dan OAT-terpisah serta terapi penunjang 

lainnya. 

k. Efek Samping Obat adalah respon merugikan dari suatu obat yang 

tidak  diinginkan dan terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada 

manusia untuk pencegahan. 

 

4.7 Metode pengumpul data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Dilakukan identifikasi pada semua data pasien dengan kasus 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zyn 

Sampang periode 1 Januari 2017 – 31 Mei 2018 

b. Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data dimasukkan dalam 

Lembar Pengumpul Data (LPD) 

c. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 

• Data demografi pasien (inisial nama, no.RMK, usia, berat badan, 

dan tinggi badan) 
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• Hasil diagnosis 

• Terapi Obat Anti Tuberkulosis kategori 1 yang diterima pasien 

(Jenis, dosis, rute pemberian, interval pemberian, frekuensi dan 

lama pemberian) 

• Terapi dengan menggunakan obat lain (obat, dosis dan rute) 

 

4.8 Analisis data 

Mengolah data yang di dapat untuk mengetahui :  

a. Menganalisis keterkaitan dan kesesuaian terapi yang diperoleh pasien 

dengan data laboratorium, data klinik dan data mikrobiologi. 

b. Analisa secara deskriptif retrospekif mengenai jenis, rute, dosis dan hal-

hal lainnya yang berkaitan dengan data klinik serta data laboratorium 

pasien. 

c. Data mengenai pola penggunaan obat anti tuberkulosis kategori 1 tahap 

lanjutan yang disajikan dalam bentuk tabel, presentase dan diagram. 

 

 


